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ملّخص: 

جلمهور  قّيمة  اآراء  وقّدم  �سّتى،  بحور  يف  خا�ص  متمّيزا  واأديبا  عاملا  اجلاحظ  يعّد 
العلماء والأدباء. ومن بني املو�سوعات املهّمة التي تناولها الرتجمة واملرتجمون، فعر�ص 
جمان، من حيث علقته بالعلم الذي �سيرتجم فيه، واللغة التي �سيرتجم منها،  راأيه يف الرتُّ
اللغتني  اإىل وجود �رشاع ح�ساري وا�سح بني  اإليها. واأ�سار �رشاحة  التي �سيرتجم  واللغة 

املرتجم منها، واملرتجم اإليها؛ فكلهما حتاول اأن جتذب الأخرى، وتوؤّثر فيها. 
وحتّدث اجلاحظ عن اأثر العلم الذي �سيرتجم منه، وقلة العلماء الذين ترجموا فيه على 
كانت  قّلة  العلم  هذا  ترجموا يف  الذين  والعلماء  ع�سريا،  العلم  كان  فكّلما  الأخري،  املرتجم 

اأخطاء املرتجم الأخري كثرية، وكان اأمر الرتجمة عليه ثقيل قا�سيا. 
وتاأتي هذه الدرا�سة لت�ستجلي راأي اجلاحظ يف املو�سوع اأعله، ومناق�سته فيه نقا�سا 

ي�ستند اإىل ن�سو�ص مرتجمة يف الع�رش العبا�سي. 
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Abstract: 
Al- Jahiz is considered to be an outstanding Arab prose writer and 

scientist who wrote on a wide range of subjects and provided many insightful 
opinions. Among the important topics he dealt with was translation and 
translators. He talked about the translator in terms of his knowledge of the 
field concerned and his knowledge of the source language and the target 
language. Al- Jahiz pointed out that there is a conflict between the source 
language and the target language. Each one of them tries to exert an influence 
on the other. 

Al- Jahiz discussed how the type of science and the lack of translators 
who translated in the same field affect the translator’s work; the more difficult 
the science is and the less translators who translated in it there are, the more 
mistakes the translator is likely to make and the more difficult it will be to 
translate the text. 

This study tries to investigate Al- Jahiz`s opinion regarding the 
aforementioned matter and his argument about it which was based on 
translated texts from the Abbasid Era. 
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مدخل: 
اإّن الك�سف عن النمط العلئقي الذي ت�سكلت منه الروابط الثقافية العربية قدميا يربز 
من  النهل  كان  بحيث  الأخرى،  باحل�سارات  اآنذاك  العربية  الذات  جمعت  مة  حُلْ بو�سوح 
اأمرا حمببا وجزءا ل يتجزاأ من تكوين الذات املجتمعية. وقد  الثقافات املبثوثة يف العامل 
اآنذاك  العلمية  الأجواء  واأن  �سيما  ل  العربية،  احل�سارة  منو  يف  بارزا  دورا  الرتجمة  اأخذت 
الذات تخ�سى من  اأجواء جاذبة وم�سّجعة، فيها تنّور وتفّتح وثقة بالنف�ص، ومل تكن  كانت 
خطر الغزو الفكري اأو الثقايف، بل هي ذات تبحث عن كل ما ت�ستكمل به كينونتها، وي�ساهم 

يف تر�سيخ فكرها. 
والتفاعل  احل�ساري  التوا�سل  هذا  يف  وحموري  كبري  ف�سل  العربية  للغة  وكان 
الثقايف انعك�ص على الرتجمة نف�سها، فوجدنا قدرة عالية على ه�سم الن�سو�ص املرتجمة 
وا�ستيعابها، واإعادة اإنتاجها مبفردات الثقافة العربية “ بحيث يبدو وكاأن الن�ص املرتجم 

هو عربي الأ�سل واملن�ساأ والغاية والهدف”. )1( 
والهندية وكل  والفار�سية  اليونانية  الثقافات  الأول  العبا�سي  الع�رش  وقد حتولت يف 
طريقني:  عن  التحّول  هذا  ومّت  وعائها،  اإىل  العبا�سية  الدولة  اأظّلتها  التي  ال�سعوب  معارف 
طريق النقل والرتجمة، وهذا الطريق لقي اهتماما وا�سحا من اخللفاء ووزرائهم وبخا�سة 
الربامكة، وطريق ثان اأكرث اّت�ساعا، وهو تعّرب �سعوب كثرية وانتقالها اإىل العربية بكل ما 
لديها من ثقافة ومعارف وعادات وتقاليد وطرائق يف املعي�سة، مما هّياأ ملدنية عربية جتمع 

بني التعاليم الروحية و�سور احلياة العقلية واملادية. 
وا�ستقبال الثقافة العربية لغريها من الثقافات، واعتمادها عليها لي�ص فيه انتقا�ص 
“ملمح  اإح�سان عبا�ص حني و�سع كتابه  اإليه  اأ�سار  ما  تاأّخر، وهذا  اأو  اإىل عجز  اإ�سارة  اأو 
الأدب  بتقبل  القول  فاإّن  �سيء،  من  يكن  ” ومهما  قوله:  يف   ،“ العربي  الأدب  يف  يونانية 
العربي ملوؤثرات اأجنبية لي�ص انتقا�سا من اأ�سالته، اأو ا�ستهانة بعنا�رش تلك الأ�سالة على 

اأ�سا�ص من الإميان، جرى القلم يف ف�سول هذا البحث. . . ” ويق�سد الكتاب املذكور اآنفا. 
البتكار  �سيء، بل هي مرحلة من مراحل  الرتجمة مل تكن كل  اأّن  ومن اجلدير ذكره 

العلمي الإ�سلمي، وهذه املراحل هي: 
النقل والرتجمة.  -
ال�رشح والتف�سري.  -
النقد والت�سحيح.  -
الإ�سافة والبتكار. )2(  -
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بداية الرتمجة إىل العربية: 
ثمة عدد من الآراء يف هذا املو�سوع، فبع�سهم يرى اأن الرتجمة يف البلد الإ�سلمية 
ترجع اإىل عهد الر�سول عليه ال�سلم، لقوله: »من عرف لغة قوم اأمن �رّشهم«، ومن اأ�سهر من 
تعّلم ال�رشيانية يف ذلك العهد )زيد بن ثابت( ، فرُيوى اأنه تعّلمها يف �ستني يوما، ثم تعّلم 
الفار�سية والرومية، ف�سل عن اأّن اأقدم بردة يف الإ�سلم تعود اإىل �سنة 22هـ، وعليها ن�ّص 
با�سم عمرو بن العا�ص، وبه ثلثة اأ�سطر باليونانية، والرتجمة بالعربية حتتها، وهذا ي�سري 

اإىل ظهور الرتجمة يف �سدر الإ�سلم )3( . 
ويرى اآخرون اأّن البداية الفعلّية ترجع اإىل بداية الع�رش الأموي؛ فقد ترّدد يف امل�سادر 
ْنعة  اأّن خالد بن يزيد بن معاوية، بعث اإىل الإ�سكندرية يطلب بع�ص الكتب يف الطب وعلم ال�سَّ
)الكيمياء( لرتجمتها اإىل العربية، وكان خالد بن يزيد، كما ي�سفه ابن الندمي » خطيبًا �ساعراً 
اأول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء« وكان  ف�سيحًا حازمًا ذا راأي، وهو 

ي�سمى حكيم اآل مروان )4( . 
وو�سف ابن خّلكان خالد بن يزيد بقوله: »اإنه كان اأول من اأعطى الرتجمة والفل�سفة، 

وقّرب اأهل احلكمة وروؤ�ساء كل �سنعة«. )5( 
ويقال اإّن خالد بن يزيد ا�ستقدم من الإ�سكندرية راهبا بيزنطيا ا�سمه مريان�ص وطلب 
اإىل  به مريان�ص  اأتى  ما  ترجمة  ا�سطفن  ا�سمه  اآخر  ال�سنعة، وطلب من  علم  يعّلمه  اأن  منه 

العربية. 
حيث  العزيز،  عبد  بن  عمر  اخلليفة  بالرتجمة  الهتمام  تابعوا  الذين  الأمويني  ومن 
ا�سطحب معه عند انتقاله اإىل املدينة اأحد علماء الإ�سكندرية بعد اأن اأ�سلم على يديه، وا�سمه 

ابن اأبجر، واعتمد عليه يف �سناعة الطب )6( . 
وقام اخلليفة عمر بن عبد العزيز بنقل علماء مدر�سة الإ�سكندرية اإىل مدر�سة اأنطاكية، 
علما اأن هذه املدر�سة مل تغلق برحيل هوؤلء، بل ظّلت قائمة، ومن اأ�سهر اأطبائها: بليطان، 

و�سعيد بن نوفل. 
وعلى الّرغم من الختلف يف البدايات، اإل اأّن املاّدة املرتجمة توؤّكد اأّن الرتجمة يف 
بداية اأمرها كانت �سعيفة، وقد مّرت مبراحل؛ ففي الع�رش الأموي اقت�رشت على الكيمياء 
والفلك والطب، ثّم تو�ّسعت يف الع�رش العبا�سي، و�سملت الفل�سفة واملنطق والعلوم التجريبية 

والكتب الأدبية. )7( 
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أثر الرتمجة على الواقع العباسي: 
ميكن القول اإن املعتزلة واجلاحظ اأحدهم من اأكرث الفرق الإ�سلمية اهتمامًا بالرتجمة 
والقراءة؛ وذلك للّطلع على الثقافات الأخرى والرد على اأ�سحابها، وهذا ما دفع اجلاحظ 
اأ�سحاب  ولول  اأقل  مل  فاإن  النحل،  جميع  من  العوام  لهلكت  املتكلمني  مكان  »لول  للقول: 
اإبراهيم الّنظام واإبراهيم لهلكت العوام من املعتزلة، فاإيّن اأقول اإنه قد اأنهج لهم �سبل، وفّتق 

لهم اأمورا واخت�رش لهم اأبوابا ظهرت فيها املنفعة و�سملتهم بها النعمة« )8( 
ولقد تاأّثر املتكلمون يف هذا الع�رش يف مناظراتهم مبا كان يف الرتاث الفل�سفي اليوناين 
من جدال وحوار يف امل�سائل الفل�سفية اخلال�سة، واأكد هذه احلقيقة طائفة من امل�ست�رشقني 
الذين لحظوا العلقة بني مبادئ املعتزلة ومعتقداتهم يف ن�ساأتهم وتطورهم وبني ما كان 

�سائعًا من املعتقدات واملذاهب الأجنبية على اختلفها. )9( 
يقول فون كرمير: »اإن املعتزلة يف ن�ساأتهم تاأثروا باللهوت اليوناين، وعلى الأخ�ص 
اآخر  اأن العتزال يف  ، ويرى �سنري   )10( اأبي قرة«  الدم�سقي وتلميذه تيودور  تاأّثروا بيحيى 
تطوراته قد تاأثر كثريا بالفل�سفة اليونانية. ويقرر ماكدونالد اأن الفرقة القدرية تاأثرت من 

غري �سك باأ�ساليب الكلم اليونانية، كما تطّورت يف املدار�ص البيزنطية ال�سورية. 
وممن اهتم بالثقافة اليونانية اأي�سا يحيى الربمكي فريوى اأّنه كان يطلب من بع�ص 
من يتناظرون يف جمل�سه اأن يجروا مناظرات يف مو�سوع الع�سق على طريقة اأفلطون يف 

كتابه
» املاأدبة » اإذ كان الأخري يطلب من اأر�سطو اأن يجري مع بع�ص الفل�سفة مناظرات يف 

املو�سوع املذكور. ويبدو اأن يحيى الربمكي قد اّطلع على ما يف كتاب اأفلطون )11( . 
وكان يحيى بن خالد كما ورد يف كتب القدماء »ذا بحث ونظر، وله جمل�ص يجتمع فيه 
اأهل الكلم من اأهل الإ�سلم وغريهم من اأهل النحل« ورد عنه قوله لأهل جمل�سه، وقد اجتمعوا 
عنده يوما: »اأكرثمت الكلم يف الكون والظهور والقدم واحلدوث، والإثبات والنفي واحلركة 
والأعرا�ص،  والأج�سام  والطفرة،  واجلر  والعدم  والوجود  واملباينة،  واملما�سة  وال�سكون، 
والتعديل، والتحرير، والكمية والكيفية، وامل�ساف، والإمامة اأن�ص هي اأم اختيار، و�سائر ما 
نورده من الكلم يف الأ�سول والفروع، فقولوا الآن يف الع�سق على غري منازعة، وليورد كل 

واحد منكم ما �سنح له فيه، وخطر بباله«. )12( 
ومن دوافع الهتمام بالرتجمة اأي�سا اجتياز المتحان الع�سري الذي كان يجرى ملن 
يرغب باللتحاق بدواوين الدولة، علما اأن هذا العمل قد يو�سل �ساحبه اإىل اأعلى املراتب فقد 
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ي�سبح قا�سيا، وقد ي�سبح واليا، اأما عن املعارف التي يجب اأن يلّم بها امللتحق بالديوان، 
فكثرية، بل اإنه يحتاج اإىل معرفة يف معظم العلوم والفنون، ولذا م�سى الكاتب يقراأ كل ما 
ترجم من احلكم اليونانية، وما تناوله الإ�سكندر املقدوين واأر�سطو من ر�سائل، وما نقل عن 
اأقوال، وما نقل عن الهند من حكم وق�س�ص تت�سل بتدبري امللك،  الفل�سفة اليونانيني من 
وبخا�سة كليلة ودمنة، التي �ساغها اأبان بن عبداحلميد بن لحق يف اأربعة ع�رش األف بيت 

من ال�سعر بعد اأن قراأها وفهم رموزها، ثم اأهداها اإىل جعفر الربمكي. )13( 
واحت�سنوا  كبريًة،  عنايًة  بالرتجمِة  اعتنوا  قد  العبا�سيني  اخللفاء  اأّن  اإىل  وي�سار 
اأبي  للنهو�ص باملجتمع، ففي زمن  الو�سائل  اأف�سل  اأّن هذه  الإجنازات املعرفية؛ لإميانهم 
جعفر املن�سور نقل حنني بن ا�سحق بع�ص الكتب من الفار�سية واليونانية اإىل العربية، ومن 
ذلك بع�ص كتب اأبقراط وجالينو�ص يف الطب، اأما هارون الر�سيد فقد اأن�ساأ دار احلكمة لتكون 
مبثابة ملتقى للعلماء واملتعلمني، وحر�ص على رفدها بالكتب التي نقلت من اآ�سيا ال�سغرى 

والق�سطنطينية. 
اأما املاأمون فقد زاد من اهتمامه بدار احلكمة وباملرتجمني، واأر�سل البعثات العلمية 
اإىل الق�سطنطينية ل�ستح�سار كل ما ميكن من املوؤلفات اليونانية يف �ستى ميادين املعرفة، 
ومن الذين اأر�سلهم احلجاج بن مطر، وابن البطريق، وذكر ابن الندمي اأّن املاأمون كان يرا�سل 

اإمرباطور الق�سطنطينية بهذا ال�ساأن. )14( 

شرائط الرتمجان من وجهة نظر جلاحظ: 
اجلاحظ واحد من اأئمة املعتزلة الذين اهتموا بالنهل من ثقافات متعّددة؛ لي�ستعينوا 
اأمام الفرق الإ�سلمية الأخرى، واأمام امللل والنحل التي انت�رشت  بها يف خطابهم الديني 
�سور  يف  واآدابهم  علومهم  يف  وحتّللت  الثقافات  هذه  تنا�سخت  وقد  العبا�سي،  الع�رش  يف 

�سّتى)15(، ومل يكن ليت�سّنى ذلك للجاحظ ولغريه لول النقل والرتجمة والتعريب. 
ومن يدر�ص اآثار اجلاحظ يجده يتحّدث عن هذه الأثايف بل�سان العارف املدرك خلفاياها 
ومداخلها، فقد و�سع للمتلّقي راأيه يف جوانبها الأ�سا�سية؛ ففي حديثه عن الرتجمة حتّدث 
عن �رشائطها، وعلقة املرتجم باللغة التي �سيرتجم منها، واللغة التي �سيرتجم اإليها، والعلم 

الذي �سيرتجم منه، والعلوم والفنون التي يح�سن ترجمتها، اأو ل يح�سن. 
�ست ال�رضائط التي يجب توافرها يف الرتجمان عنده يف نقتطني، هما:  وتلخرّ

اأوًل: ل بّد اأن يكون بيان الرتجمان يف الرتجمة يف وزن علمه يف املعرفة.  ●
فيهما  ● يكون  حّتى  اإليها؛  واملنقول  املنقولة  باللغة  النا�ص  اأعلم  يكون  اأن  ثانيًا: 

�سواء)16(.
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ومل ين�ص خماطر التحّدث بل�سانني، فقد ذكر جازما اأّن اللغتني تتنازعان، وتتجاذبان 
بل�سانني،  )املرتجم(  تكّلم  قد  اأي�سا  وجدناه  »ومتى  يقول:   . معا،  عليهما  �سلبا  �سيوؤثر  ما 
علمنا اأّنه قد اأدخل ال�سيم عليهما؛ لأّن كّل واحدة من اللغتني جتذب الأخرى وتاأخذ منهــا، 

وتعرت�ص عليها« )17(. 
وعّلل هذا الراأي بوجود طاقة حمدودة لكل اإن�سان، يفرغها يف لغة واحدة ل يف لغتني، 
يقول: »وكيف يكون متّكن الل�سان منهما )اللغتني( جمتمعني فيه، كتمّكنه اإذا انفرد بالواحدة، 
واإمّنا له قّوة واحدة، فاإن تكّلم بلغة ا�ستفرغت تلك القوة عليهما، وكذلك اإن تكّلم باأكرث من 

لغتني، على ح�ساب ذلك تكون الرتجمة جلميع اللغات« )18( . 
اإّن حكم اجلاحظ هذا ي�ستند اإىل ما عاي�سه يف زمنه، فمن املعروف اأّن ن�ساط الرتجمة 
حت طوابعها ومقوماتها يف كتب م�ستقّلة،  بداأ عند الأعاجم، ومل تكن اللغة العربية قد تو�سّ
ليقيم املرتجمون تلوؤما بني الألفاظ واملعاين التي توؤّديها. ومن هنا فقد تعرّثت كثري من 
وزال  بعد،  فيما  الأمر  تغرّي  ثم  احلرفية،  الرتجمة  على  لعتمادها  العربية؛  اإىل  الرتجمات 
اللتواء عن الأ�ساليب الفل�سفية والعلمية، وظهر من اأتقن العربية، وفقه اأ�رشارها وخ�سائ�سها، 

و�سارك يف ال�سعر والنرث معا، اأمثال الفيل�سوف الكندي )19( . 
الياأ�ص  باعث على  فهو  والطماأنينة معا؛  الياأ�ص  يبعث على  ال�سالف  اجلاحظ  » وقول 
لأّنه يجزم اأن املرء لن يتمكن اأبدا من لغتني معا، وباعث على الطماأنينة لأّن اإخفاق املرء 
يف عدم امتلك ل�سانني لي�ص ب�سبب تق�سريه، واإمنا لأن الإن�سان مهما كان �ساأنه عاجز عن 
ذلك، وال�سبب هو العداوة بني اللغتني وهذا ما نفهمه من قوله: »اأدخل ال�سيم عليهما؛ لأن 

كّل واحدة من اللغتني جتذب الأخرى، وتاأخذ منها« )20( 
وامللحظ اأن الظلم واقع على اللغتني معا، مبعنى اآخر لي�ص هناك لغة ظاملة، واأخرى 
بينهما  والعلقة  نف�سه،  الوقت  يف  ومظلومة  معتدية  واحدة  كل  بل  واحد،  اآن  يف  مظلومة 
علقة تناف�سية تف�سي اإىل جذب واأخذ واعرتا�ص، وهذا من �ساأنه تقوي�ص التعاي�ص ال�سلمي 
الل�سان  اأّنهما كال�رّشتني؛ لأن ال�رشتني ل تتفقان، فح�سب  بينهما. )21( ، ويوحي اجلاحظ 
للواحدة  يقال  اأن  الإ�سلم  يف  كره  لهذا  ت�ساّر �ساحبتها؛  واحدة  كّل  لأّن  »�سّميت �رشتني 

�رّشة، وقيل جارة« )22( . 

عالقة املرتجم بالعلم الذي سيرتجم منه: 
يف  لختلفها  منه  اإدراكا  جميعها،  العلوم  فيه  تلتقي  معّمما  راأيا  اجلاحظ  يعط  مل 
�سعوبتها، ويف حمّدداتها، وعلقتها بالنف�ص الب�رشية، وقبولها التاأويل والراأي، بل قّدم اآراء 

متباينة، عّللها تعليلت اعتزالية، يغلب عليها املنطق والفل�سفة. 
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اأّن العلقة بني املرتجم والعلم املرتجم مرتبطة بدرجة �سهولة  ل  اأن يف�سّ وذكر قبل 
العلم، وبعدد العلماء الذين ترجموا فيه »فكّلما كان الباب من العلم اأع�رش واأ�سيق والعلماء 
به اأقل، كان اأ�سّد على املرتجم، واأجدر اأن يخطئ فيه ولن جتد البتة مرتجما يفي بواحد من 

هوؤلء العلماء« )23( . 
التي  اللغة  من  املعاين  بع�ص  فهم  عن  عجزه  عند  الن�ص  على  املرتجم  ي�سطو  وقد 
�سيرتجم منها، فيت�ساوى اأثره ال�سلبي باأثر الن�ّساخ. يقول: »ومل يجد اليوناين الذي مل ير�ص 
يعر�ص من  ما  اإىل  ي�سري  ثم  والتجاوز،  الغتفار  بّدا من  العربية  ل�سان  مبقدار بلغته يف 
الآفات لأ�سناف النا�سخني؛ وذلك اأن ن�سخته ل يعدمها اخلطاأ، ثم ين�سخ له من تلك الن�سخة 
من يزيده من اخلطاأ الذي يجده يف الن�سخة، ثم ل ينق�ص منه، ثم يعار�ص بذلك من يرتك 
ذلك املقدار من اخلطاأ على حاله، اإذا كان لي�ص من طاقته اإ�سلح ال�سقط الذي ل يجده يف 

ن�سخته.« )24( 
اأذهان  يف  بعد  وا�سحة  تكن  مل  العلوم  من  كثري  م�سطلحات  اأّن  الراأي  هذا  وتعليل 
ترجمـة  ا�ستح�سارنا  تعيننا على فهم مق�سد اجلاحظ  التي  ال�سواهد  املرتجمني؛ ومن بني 
عدم  �سببه  ا�سطراب  من  الكتاب  اأ�ساب  فما  لأر�سططالي�ص،  ال�سعر  لكتاب  يون�ص  ابن  مّتى 
و�سوح م�سطلحات ال�سعر الق�س�سي يف ذهن مّتى، فال�رشيان مثل العرب مل يكونوا يعرفون 
الكثري عن الفنون الق�س�سية والغنائية والتمثيلية التي ظهرت يف ال�سعر اليوناين، ف�سًل عن 
اأّن مو�سوع الكتاب، وهو املاأ�ساة مل يرت�سم يف ذهن مّتى ر�سمًا بّينًا. والع�رش العبا�سي الأّول 
الع�رش  الأمر كثريا، ولهذا عاود مرتجمو  الذي ن�ساأ فيه اجلاحظ جّل حياته عانى من هذا 
اأ�سا�ص جديد،  العبا�سي الثاين قراءة الكتب التي ترجمت يف الع�رش الأول، وترجموها على 
يقوم على الهتمام باملعاين بعيدا عن التقّيد احلريف بالألفاظ، ومل يكن هذا ليتم لول اأّنهم 

ه�سموا تلك املعاين وا�ست�ساغوها، واأح�سنوا متّثلها )25( . 
ولهذا اأنكر اأبو حيان التوحيدي يف القرن الرابع نقل فل�سفة اليونان عن اللغة ال�رشيانية 
يف  ال�سريايف  ل�سان  على  قال  واإليها.  منها  املنقولة  العلوم  ومعرفة  متاما  اإتقانها  قبل 
حماورته ملّتى بن يون�ص يف املفا�سلة بني النحو العربي واملنطق اليوناين: »اأنت ل تعرف 
لغة يونان، فكيف �رشت تدعونا اإىل لغة ل تفي بها، وقد عفت منذ زمن طويل وباد اأهلها، 
وانقر�ص القوم الذين كانوا يتفاو�سون بها ويتفاهمون اأغرا�سهم بت�رشفها؟ على اأنك تنقل 
عن ال�رشيانية، فما تقول يف معان متحولة بالنقل من لغة يونان اإىل لغة اأخرى �رشيانية، 

ثم من هذه اإىل لغة اأخرى عربية؟« )26( 
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اليونانية  بالفل�سفة  الت�سال  اأّن  ويرى  هذا  التوحيدي  راأي  على  مبارك  زكي  ويعّلق 
اأن ننطلق من  اإىل  ات�سال نقل وحماكاة، ويدعو  ات�سال ثقافات وعقول ل  اأن يكون  يجب 
ابن  بتجارب  وي�ست�سهد  الأخرى،  الثقافات  الإفادة من  اإىل  ون�سعى  العربية،  العقلية  البنية 
عن  احلديث  يف  تعميمه  ميكن  وهذا  ناجحني،  منوذجني  بو�سفهما  الغزايل؛  والإمام  ر�سد 

الرتجمة ب�رشف النظر عن اللغة التي يرتجم منها، واللغة التي يرتجم اإليها. 
يقول زكي مبارك: »ولعّل هذا هو ال�رّش يف اأن العرب ظّل حم�سولهم الفل�سفي غام�سًا؛ 
لأنهم ا�سطروا اإىل العناية بدر�ص ما و�سل اإليهم عن اليونان يف اإبهام وغمو�ص. وقد واجهت 
هذه امل�سكلة واأنا اأدر�ص فل�سفة الغزايل فو�سلت بعد الدر�ص اإىل اأن الفل�سفة املتفوقني من 
العرب هم الرجال الذين بنوا فل�سفتهم على اأ�سا�ص العقلية العربية، وكان ات�سالهم بالفل�سفة 
اليونانية ات�سال ثقافة ل ات�سال نقل وحماكاة، وكذلك جنح ابن ر�سد وجنح الغزايل؛ لأنهما 
يق�سي  ما  يتعقبان  م�سيا  ثم  الإ�سلمية،  اأو  العربية  النف�ص  هي  مفهومة  نقطة  من  ابتداآ 
البيئات  للفل�سفة يف  احلما�سة  يخلقا  اأن  بذلك  وا�ستطاعا  الدين،  به  يوحي  ما  اأو  العقل  به 

الإ�سلمية، واأن يخلقا لها األوفا موؤلفة من الأ�سدقاء والأعداء« )27( . 
النرث وازدهاره، فاأخذ ينمو منّوا راأ�سيا  اأ�سبابا كثرية قد تهّياأت لنمو  اأن  ومعنى هذا 
واأفقيا، فامتّد وا�ستوعب العلوم والفل�سفة، كما ا�ستطاع اأن ي�ستوعب الأدب العقلي املعّمق، 

ترفده اآداب الفر�ص، واليونان، والهند وعلومهم. 
وقد يعّن للمتاأمل �سوؤال م�رشوع يّت�سل باملركب الذي ت�سكل من هذا املزيج خمتلف 
الأذواق، وهو: كيف بدت العلقة بني املادة العربية، واملواد الأخرى من اللغات الأجنبية؟ 

اإن اخلطر الذي يتهدد الثقافة الأم يف هذا ال�سياق، ينجم عن ت�سّكل ازدواجية يف اللغة 
توؤّثر يف العربية، وقد تف�سي اإىل �سياعها، وهذه الزدواجية تظهر اإذا ابتعد املرتجمون عن 
الأ�سول واجلذور، وا�ستبدلوا املفاهيم، وحاربوا امل�سطلحات؛ وما حدث يف واقع الرتجمة 
اإىل رفد �سجرة املعرفة  البعد؛ فقد �سعى املرتجمون  العبا�سي بعيد عن هذا كّل  الع�رش  يف 
العربية من مظان متعددة؛ ليتفرع عنها اأغ�سان ممتدة، حتمل ثمارا مرّكبة )28( ، وهذا ما 

ذكره زكي مبارك �سمنا يف حديثه اآنف الذكر. 
ومل يكن املرتجمون يجدون �سرياً يف البحث عن اإجابات عند بع�ص الأمم وال�سعوب 
اأو ليرثوا ما عندهم مبا عند غريهم من  التي تلح عليهم؛  لي�سبعوا حاجة املعرفة  الأخرى 
الأمم وال�سعوب؛ فقد ذكر اجلاحظ يف البيان والتبيني اأن معمرا �ساحب الفرقة املعمرية من 
املعتزلة ا�ستوقف الطبيب الهندي بهلة، يف اأيام الربامكة، و�ساأله عن راأي اأمته يف البلغة، 
فرّد عليه الطبيب: »عندنا يف ذلك �سحيفة مكتوبة، ولكن ل اأح�سن ترجمتها لك«، اأما ال�سبب 
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فيذكره يف قوله: »ومل اأعالج هذه ال�سناعة فاأثق من نف�سي بالقيام بخ�سائ�سها، وتلخي�ص 
لطائف معانيها« )29( . 

اإن هذا ما ذكره اجلاحظ يف ال�سياق ال�سابق، فمعرفة املرتجم بالعلم الذي �سيرتجم منه 
اأمر يعّد الأ�سا�ص يف عملية الرتجمة، وهو بال�رشورة يحمي الن�ّص من اللتواء وال�سطرب، 
وي�ساعد املرتجم على و�سع البديل عن الكلمة ال�ساقطة، اأو غري الوا�سحة، اأو غري املفهومة 
هذه  وظلل  امل�سطلحات،  معاين  وامتداد  الّن�ص،  روح  اإىل  الو�سول  على  املرتجم  ويعني 

املعاين. 

كتب الدين: 
مرتبطة  لأّنها  امل�سالك؛  ووعرة  و�ساقة،  �سعبة،  الدين  كتب  ترجمة  اأّن  اجلاحظ  يرى 
بفهم الفكر والتعبري عنه، ولهذا فهي حتتاج من املرتجم اأن يتكّلم عن املعاين يف الطبائع؛ 
وهذا معقود بالتوحيد، واأن يتكّلم يف وجوه الإخبار واحتمالته للوجوه؛ وذلك مت�سّمن مبا 

يجوز على اهلل �سبحانه وتعاىل مّما ليجوز، ومبا يجوز على النا�ص مّما ل يجوز. 
واأن يعلم م�ستقّر العام واخلا�ص، واأن يعرف اخلرب الذي هو اأثر واخلرب الذي هو قراآن، 
الّراده له عن العموم، واأن يعرف  اأو احلال  ه العادة  ه العقل مّما تخ�سّ واأن يعرف ما يخ�سّ
ما يكون من اخلرب �سدقا اأو كذبا، وما ل يجوز اأن ي�سّمى ب�سدق ول كذب، واأن يعرف ا�سم 
�سيء  واأّي  ال�سحيح،  من  املحال  يعرف  واأن  ويجتمع،  ي�ستمل  معنى  وكم  والكذب  ال�سدق 
اأم  اأفح�ص: املحال  القولني  واأّي  اأم ل يجوز ذلك،  ي�سّمى املحال كذبا  تاأويل املحال، وهل 
الكذب، ويف اأي مو�سع يكون املحال اأفظع، والكذب اأ�سنع، واأن يعرف املثل والبديع، والوحي 
والكتابة، واأن يفّرق بني اخلطل والهذر، واملق�سود واملب�سوط، واأبنية الكلم، وعادات القوم، 

واأ�سباب تفاهمهم )30( . 
وحّذر اجلاحظ من ال�رشوع يف الرتجمة قبل معرفة الأمور ال�سالفة، واإدراك معانيها، 
والدخول اإىل اأعماقها؛ لأّن ذلك يجعله يخطئ يف تاأويل كلم الدين، واخلطاأ يف الدين اأ�رّش 

من اخلطاأ يف الريا�سة وال�سناعة والفل�سفة والكيمياء وما يّت�سل مبعي�سة بني اآدم )31( 
فهم  ي�ساء  اأن  خ�سية  الأذهان؛  يف  الكلمات  معاين  بتثبيت  معنّيا  اجلاحظ  كان  لقد 
القراآن الكرمي املنّزل باللغة العربية، وذلك لتنّوع اللهجات الكثرية؛ ب�سبب اختلط ال�سعوب 
ويعّر�سها  اللغة،  على  اأكيدا  خطرا  ي�سّكل  وهذا  تعبريها؛  وو�سائل  لغاتها  وتنّوع  والقبائل، 
للرطانة واللحن، وم�ساوئ اأخرى، تق�سي على �سفاتها، وت�سيء اإىل القراآن الكرمي، وقد ذكر 

اجلاحظ اأمثلة كثرية على التحريف الذي طراأ على العربية. )32( 
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اإىل املرتجم من فئة املتخ�س�سني يف م�سائل  ه  اأ�سئلة قد توجرّ ويثري اجلاحظ 
الدين والرتجمة، ومنها: 

علمه  وما  اخلفّية؟  باحلدود  املرتجم  علم  وما  الّدليل؟  و�سبه  الّدليل،  بني  الفرق  ما 
لبع�ص  اخلطرفة  ببع�ص  علمه  وما  للكتب؟  النا�سخني  واأ�سقاط  الكلم  �سقطات  باإ�سلح 
املقّدمات، »علما اأّن املقّدمات ل بّد اأن تكون ا�سطرارية، ول بّد اأن تكون مرّتبة وكاخليط 

املمدود« )33( 
بالأخطاء  يّت�سل  فيما  وبخا�سة  والبحث،  التاأمل  ت�ستاأهل  ق�سايا  احلكم  هذا  يف  اإّن 
اإىل تفكيك  التي يقع فيها بع�ص املرتجمني عند تاأويل بع�ص املعاين، ما يوؤدي  اجل�سيمة 
الن�ص، والنحراف باملادة اإىل اجتاه اآخر، ي�ساف اإىل هذا اأّن جهل الن�ّساخ ي�ساعف من ت�سويه 
الّن�ص، ويزيد امل�سكلة تعقيدا، »ونتيجة لهذه الرتجمة الفا�سدة اأ�ساء الفل�سفة العرب الأولون 

فهم اآثار اليونان الفل�سفية فعزوا اإىل اأر�سطو مثل بع�ص كتب اأفلطون وبروكلو�ص«)34( 
وقد حذر اجلاحظ من تعاقب التدخل يف الن�ص الأ�سلي من الن�ّساخ، عند �سقوط كلمة، 
اأو عدم و�سوحها، وحذر من تدخل املرتجمني اأي�سا، فيوما بعد يوم نبتعد عن الأ�سل، ونزيد 

من التجّني عليه. 
اإذ قد  اأو و�سع كلمة ناق�سة،  باإ�سلح ت�سحيف،  واإذا كان املوؤلف نف�سه يعّني عقله 

يحتاج لإمتام الأمر وقتا طويل، فكيف احلال عند النا�سخ واملرتجم؟ 
النا�سخ  هل  اأي�سا:  هنا  يربز  الذي  وال�سوؤال  التاأليف.  من  اأ�سعب  �سك  بل  التعديل  اإّن 
حري�ص على الن�ص حر�ص �ساحبه، وهو اإن�سان م�ستاأجر. يقول اجلاحظ: »ولرمّبا اأراد موؤلف 
الكتاب اأن ي�سلح ت�سحيفا، اأو كلمة �ساقطة، فيكون اإن�ساء ع�رش ورقات من حر اللفظ و�رشيف 
املعاين، اأي�رش عليه من اإمتام ذلك النق�ص، حتى يرّده اإىل مو�سعه من اّت�سال الكلم، فكيف 
اأنه  واأعجب من ذلك  الباب،  اأعجزه هذا  يطيق ذلك املعار�ص امل�ستاأجر، واحلكيم نف�سه قد 
ياأخذ باأمرين: قد اأ�سلح الفا�سد وزاد ال�سالح �سلحا. ثم ي�سري هذا الكتاب بعد ذلك ن�سخة 
لإن�سان اآخر، في�سري فيه الوراق الثاين �سرية الوراق الأول؛ ول يزال الكتاب تتداوله الأيدي 
بكتاب  ظنكم  فما  م�سمتا،  وكذبا  �رشفا،  غلطا  ي�سري  حتى  املف�سدة،  والأعرا�ص  اجلانية، 
متقادم  كتاب  مبثله،  اأو  ذلك  من  ب�رش  اخلّطاط  وتتعاوره  بالإف�ساد،  املرتجمون  يتعاقبه 

امليلد، دهري ال�سنعة« )35( . 
على الرغم من ذلك فاإّن هذه الأخطاء اجل�سيمة ل تدين الرتجمة بو�سفها علما، اأو مبداأ، 
واإمنا تدين املرتجمني املق�رّشين، واملتعّجلني، واملغر�سني، وما قاله اجلاحظ ا�ستخل�ص 

من جتارب بنى عليها تعميما، يف�سي اأحيانا اإىل جور وا�سح، وجنوح عن ال�سواب. 
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اأن  وذكر  الق�سا�ص،  بع�ص  عند  ال�سفاهية  الفورية  الرتجمة  اأي�سا  اجلاحظ  وتناول 
القا�ص  الذي �سبق، ومن هوؤلء  التعميم  اإطار  ا�ستثنائية تخرجه من  بع�سهم ميتلك قدرات 
مو�سى ابن �سّيار الأ�سواري، اإذ كان »من اأعاجيب الدنيا، كانت ف�ساحته بالفار�سية يف وزن 
ف�ساحته بالعربية، وكان يجل�ص يف جمل�سه امل�سهور به، فتقعد العرب عن ميينه، والفر�ص 
عن ي�ساره، فيقراأ الآية من كتاب اهلل ويف�رشها للعرب بالعربية، ثم يحّول وجهه اإىل الفر�ص 
الل�سان  يف  التقتا  اإذا  واللغتان  اأبني،  هو  ل�سان  باأي  يدرى  فل  بالفار�سية،  لهم  فيف�رشها 
الواحد اأدخلت كل واحدة منهما ال�سيم على �ساحبتها، اإل ما ذكرناه من ل�سان مو�سى بن 

�سّيار الأ�سواري« )36( . 
اإّن ما ختم به حديثه هو ال�ستثناء الذي يعفيه من اللوم، فل يبدو متناق�سا مع ما 
قاله �سابقا؛ ولكن ثمة اأمور كثرية ميكن اأن تثار حول ما ذكره اجلاحظ عن مو�سى الأ�سواري، 
واأّولها: من يحكم على الأ�سواري باأّنه ميتلك العربية والفار�سية على وجه كامل ومتكافئ؟ 

اإذا كان اجلاحظ، فلم مل ي�رشح اأنه يعرف الفار�سية مبقدار العربية؟ وعليه فهو لي�ص 
بالعمدة ول ميكنه اأن يكون حكما عدل يف هذه الق�سية. ولكي ي�ستقيم راأيه ل بد اأن ي�ستند اإىل 
حّكام يعرفون اللغتني معرفة تامة، ومبقدورهم اإبداء الراأي يف امتلك الأ�سواري الل�سانني. 
ولكن اأين هم احلّكام؟ اإذا افرت�سنا اأنهم موجودون، فاإننا ن�سقط القاعدة التي قّررها 

اجلاحظ با�ستحالة الرباعة يف ل�سانني. 
والأمر الثاين: مل كان العرب يف جهة والفر�ص يف جهة ثانية دون اختلط، اأو اندماج 

بني املجموعتني؟ هل اختلف الل�سان ي�سّكل �سّدا منيعا يف�سل بينهما؟ 
الأ�سواري  الأمر كذلك فاإن  اإذا كان  التف�سري ترجمة؟  اأن نعّد  الثالث: هل ميكن  والأمر 
الفار�سية، وهذا يخالف ما قاله  اإىل  العربية، ومّرة  اإىل  الآية مّرة  يقوم برتجمتني، يرتجم 

اجلاحظ حول اإمكانية ترجمة كتب الدين. 
والأمر الرابع: جلو�ص العرب عن ميينه والفر�ص عن ي�ساره، والتفاته اإىل جهة اليمني 
عند خماطبة العرب، وجهة الي�سار عند خماطبة الفر�ص. وال�سوؤال الذي يربز يف هذا ال�سياق 

هو: اأمن ال�سدفة اأن جتل�ص العرب عن اليمني والفر�ص عن ال�سمال؟ 
ل بتخّيل النقي�ص؛ مبعنى لو تخيلنا اأن الفر�ص كانوا  والإجابة عن هذا ميكن اأن حت�سّ
يجل�سون عن اليمني لكانت العربية ثانوية والفار�سية اأ�سا�سية، وهذا من �ساأنه حتديد موقع 

اللغة العربية وثقافتها اأمام غريها )37( . 
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ترمجة الشعر واحلكم: 
العرب،  بل�سان  تكّلم  من  وعلى  العرب،  على  مق�سورة  ال�سعر  ف�سيلة  اأن  اجلاحظ  يرى 
وترجمة ال�سعر غري م�ستطاعة، كما ليجوز عليه النقل، ومتى حول تقّطع نظمه، وبطل وزنه، 
وذهب ح�سنه و�سقط من التعجب، ومتى حول، كان الكلم املنثور اأ�سل اأف�سل منه واأح�سن 
وقعا. «والكلم املنثور املبتداأ على ذلك اأح�سن، واأوقع من املنثور الذي حتول من موزون 

ال�سعر« )38( . 
ب  اأّما قول اجلاحظ »اإّن ف�سيلة ال�سعر مق�سورة على العرب« )39( ففيه �سيء من التع�سّ
للجن�ص العربي؛ ذلك اأّن كثريا من ال�سعراء مل يكونوا عربا يف اأ�سولهم، ونذكر منهم للتمثيل 
ب�سار بن برد واأبا نوا�ص واأبا العتاهية وابن الرومي، وكّلهم من اأبناء الع�رش العبا�سي، هذا 
اأّن  اآخر، وهو  اإذا تعّمقنا اأكرث فقد نذهب اإىل فهم  اأّما  اإذا اأخذنا كلم اجلاحظ على ظاهره، 
عند  ولد  فمن  العربية،  واللغة  ال�سخ�ص  بني  العلقة  يريد  واإمّنا  الأ�سل،  يق�سد  ل  اجلاحظ 
الواقع  الذي دخل  الأعجمي  اأّما  مق�سده،  بعيد عن  فهذا  اللغة من مظانها،  وت�رّشب  العرب 
اأراد  واإذا  حّقها.  يعطيها  للعربية  �ساعرا  يكون  اأن  ي�ستطيع  ل  الذي  فهو  متاأّخرا،  العربي 

اجلاحظ املعنى الثاين فهو م�سيب. 
وقد رّدد هذا الراأي اأبو �سليمان املنطقي حني قال: »ومعلوم اأن اأكرث رونق ال�سعر ومائه 

يذهب عند النقل، وجمل معانيه يتداخلها اخللل عند تغيري ديباجته«. )40( . 
وكرره قدامة بن جعفر حني قال: »وقد قال بع�ص �سعراء اليونانيني �سعراً فقد �سورة 

ال�سعر مّلا نقل من ل�سانهم اإىل العربية وبقي معناه«. )41( . 
ويرى اإح�سان عبا�ص اأن راأي اجلاحظ هذا فيه حظ كبري من ال�سواب، ويف الوقت نف�سه 
�سديد اخلطورة، فقوله: »ال�سعر ل ي�ستطاع اأن يرتجم ول يجوز عليه النقل، ومتى حول تقطع 
نظمه وبطل وزنه وذهب ح�سنه و�سقط مو�سع التعجب« ينفر النا�ص من ترجمة ال�سعر اإىل 

العربية، اأو يجعل اأية حماولة يف هذا ال�سبيل قليلة اجلدوى )42( . 
وعلى الرغم من ذلك، فاإن هذا املبداأ الذي قرره اجلاحظ« مل يكن حائًل دون الرتجمة يف 
كل وقت، واإمنا اأ�سبح عذرا للمرتجم واعتذارا عن ال�سعر املرتجم، اإذا هو بدا حقا فاقد املائية 
والرونق يف �سكله النرثي... وهذا احل�سم ل يتج�سمه اإل من اطماأن من نف�سه اإىل معرفة وا�سعة 
بعدة لغات اأو على الأقل باللغات امل�سهورة يف ع�رشه، وهبنا فهمنا اأن ف�سيلة »ال�سعر« هنا 
تعني »ف�سيلة اإتقان ال�سعر« اأي البلوغ فيه اإىل درجة ل مثيل لها يف اللغات الأخرى، فاإن 
هذا املبداأ اأي�سا حجاب دون �سعر الأمم الأخرى، ورمبا حمل يف ذاته اإىل ال�سعور بال�ستعلء 

يف هذه الناحية، تثبيطا ملن حاول اأن يعرف ما لدى تلك الأمم من �سعر« )43( . 
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اأمة:  لكل  الفارقة  باملميزات  ي�سمى  فيما  داخل  اأمرا  ال�سعر  ف�سيلة  ق�رش  يكون  وقد 
»فللفر�ص ال�سيا�سة والآداب واحلدود والر�سوم، وللروم العلم واحلكمة، وللهند الفكر والروية 
النجدة  وللعرب  والفرح،  والكد  ال�سرب  وللزجن  والإقدام،  ال�سجاعة  وللرتك  والأناة،  وال�سحر 

والقرى والوفاء والبلء واجلودة والذمام واخلطابة والبيان«. )44( . 
وقد يكون نابعا من اإميان اجلاحظ العميق باأن العرب ذوو حظ كبري يف البلغة، ولهذا 
من  كثريا  فقدت  وهذه  املرتجمة،  الأدبية  بالنماذج  تاأمله  ومن  الكرمي،  القراآن  فيهم  نزل 
روعتها حني قراأت يف غري لغتها، ف�سل عن ملم�سته للروح العدائية للعرب وتراثهم من 
ال�سعوبية، وموقفه هذا فيه حماولة اإثبات ف�سل العرب ومتيزهم عن �سواهم من الأمم )45( . 

ويتقاطع مع راأي اجلاحظ يف ال�سعر راأي كثري من النقاد والباحثني املحدثني، فهذا 
»روبرت فرو�ست« يعّرف ال�سعر باأنه »ذلك الذي ي�سيع يف الرتجمة«؛ لأن ال�سعر من وجهة 
نظره يعرّب عن معنى مغرق يف الذاتية، معنى له جوانب اإيحائية واإيقاعية ي�ستحيل نقلها 
من لغة لأخرى؛ لأن يف هذا اإقلقا للعلقة التلزمية بني الألفاظ ودللتها، اأو ما ي�سميه 
البنيويون »الدال واملدلول«، ولهذا فاملعنى احلا�رش يف ال�سعر ي�ستدعي بال�رشورة املعنى 
الغائب يف اللغة، والرتجمة ل ميكنها اجلمع بني املعنيني يف اأحيان كثرية، كما اأن الق�سيدة 
وال�رّش يف جمال  وفل�سفة وح�سارة.  وتاريخ  بل هي فكرة و�سورة  لي�ست عواطف فح�سب، 
ال�سعر ل يكمن يف املعنى اأو يف ال�سورة ال�سعرية، بل يف التعبري بطريقة غري ماألوفة، وهذا 

ل ميكن ال�ستعا�سة عنه باأ�سلوب م�سابه يف اللغة الأخرى. )46( 
يجعلون  ول  الأخرى،  الأمم  �سائر  من  اأكرث  الأبيات  بنهايات  يعتنون  مثل  فالعرب 
التلحني اأو النغم املرافق للإن�ساد جزءا من ال�سعر نف�سه، بينما تفعل ذلك بع�ص الأمم الأخرى، 
فاإذا قراأت اأ�سعارها دون اللحن بطل وزنها. وقد قارن الفارابي من قبل بني الوزن يف ال�سعر 
العربي ومثيله يف ال�سعر اليوناين وراأى اأن كل منهما قائم على وحدات تعرف عند العرب 

بالأ�سباب والأوتاد، وعند اليونانيني باملقاطع والأرجل. )47( 
وقّرر اأن فقدان ال�سعر للوزن والإيقاع يجعله لي�ص �سعرا، ولهذا فالأوىل اأن ي�سمى قول 

�سعريا، ل �سعرا �رشفا، حتى واإن ت�سمن عنا�رش التخييل )48( . 
ومن املحدثني من يرى اأن ترجمة ال�سعر ممكنة ب�رضوط، فهذا عبدالواحد لوؤلوؤة 

�سها يف االآتي:  �ساحب التجربة الرثية يف الرتجمة يلخرّ
اأوًل: املعرفة الدقيقة بلغته وباللغة الأجنبية.  ●
ثانيًا: املعرفة بثقافة اللغتني وتاريخهما.  ●
ثالثًا: املعرفة ببع�ص اللغات التي تّت�سل باللغتني املرتجم منها واإليها. )49(  ●
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وال�رشط الثالث �رشوري؛ لأن ال�ساعر قد يكون ا�ستلهم �سيئا من ثقافة اللغة املجاورة. 
عليها  يعّمم  واحد  حكم  فيه  فلي�ص  اجلاحظ  عند  العربية  غري  من  احلكم  ترجمة  اأما 
اأن  حني  يف  قدرها،  من  يحّط  قد  اأخر  واأحيانا  وبهاء،  جماًل  يزيدها  قد  فاأحيانا  جميعًا، 
ترجمة احلكم العربية ل يختلف عن ترجمة ال�سعر العربي؛ اإذ لو مت اأمر الرتجمة لذهب اإعجاز 
الهند،  الرتجمة. وقد نقلت كتب  النفو�ص؛ لرتباطها بوزن ل يظهر يف  احلكم و�سداها يف 
انتق�ص  ما  وبع�سها  ح�سنا،  ازداد  فبع�سها  الفر�ص؛  اآداب  وحولت  اليونان،  حكم  وترجمت 
لو حّولوها مل  اأنهم  مع  الوزن،  الذي هو  العجز  ذلك  لبطل  العرب،  ولو حولت حكمة  �سيئا، 
يجدوا يف معانيها �سيئا مل تذكره العجم يف كتبهم، التي و�سعت ملعا�سهم وفطنهم وحكمهم. 
وقد نقلت هذه الكتب من اأمة اإىل اأمة، ومن قرن اإىل قرن، ومن ل�سان اإىل ل�سان، حتى انتهت 

اإلينا، وكّنا اآخر من ورثها ونظر فيها. . . « )50( 
يجعلها  الذي  الوزن  يف  تكمن  عنده  العربية  احلكم  ترجمة  مو�سوع  يف  الأهمية  اإّن 
فقدت  الوزن  ذلك  فقدت  فاإن  الّنفو�ص؛  يف  تاأثريها  من  ويزيد  الإعجاز،  من  �سيئا  حتمل 
وال�سعوب  بالأوزان،  تاأبه  ول  باملعاين  تهتم  والرتجمة  العادي.  النرث  وا�ستوت مع  �سداها 
كّلها ت�سرتك يف املعاين، وعليه فقد فّرق اجلاحظ بني احلكم العربية وغريها، واأ�سار �سمنا 
اإىل تفّوق اللغة العربية على كثري من اللغات الأخرى يف تلك املو�سيقا الداخلية التي تنبعث 

من الأوزان والبديع، ما يجعل اأمر ترجمة �سعرها وحكمها من ال�سعوبة مبكان. 

ترمجة الفلسفة اليونانية: 
ل يختلف راأي اجلاحظ يف هذا املو�سوع عن راأيه يف املو�سوعات ال�سابقة؛ فهو يقّدم 
�سببني لق�سورها اأو ف�سلها، الأول يف قوله: )51( »اإن الرتجمان ل يوؤدي اأبدا ما قال احلكيم، 
على خ�سائ�ص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اخت�ساراته، وخفيات حدوده، ول يقدر اأن 
يوفيها حقوقها، ويوؤدي الأمانة فيها، ويقوم مبا يلزم الوكيل، ويجب على اجلريء، وكيف 
يقدر على اأدائها وت�سليم معانيها، والإخبار عنها على حقها و�سدقها، اإل اأن يكون يف العلم 
مبعانيها، وا�ستعمال ت�ساريف األفاظها، وتاأويلت خمارجها، مثل موؤلف الكتاب ووا�سعه؟ 
فمتى كان رحمه اهلل تعاىل ابن البطريق، وابن ناعمة، وابن قرة، وابن فهريز )52(، وثيفيل)53( 

، وابن وهيلي، وابن املقفع، مثل اأر�سطاطالي�ص؟ ومتى كان خالد )54( مثل اأفلطون؟ 
من  الرتجمان  بلغ  فمهما  الفيل�سوف،  علم  دون  الرتجمان  علم  لأن  ناق�سة؛  الرتجمة 
اللحاق  عن  عاجزا  يظل  فاإنه  يرتجمه،  الذي  الكتاب  مبادة  الإحاطة  ومن  املعرفة،  �سعة 

مبوؤلفه )55( . 
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اأن يكون بيانه يف نف�ص الرتجمة،  اأما الثاين فنجده يف قوله: »ول بد للرتجمان من 
واملنقول  املنقولة  باللغة  النا�ص  اأعلم  يكون  اأن  وينبغي  املعرفة،  نف�ص  علمه يف  وزن  يف 

اإليها«)56( 
اإن ترجمة الفل�سفة بل �سك تت�سم بالنق�ص، واجلاحظ يف راأيه ال�سابق ل يكتفي بهذه 
ال�سمة، بل جنده ل يعرتف �سمنا مبا اأجنزه املرتجمون امل�سلمون يف هذا العلم، واأبعد من 

ذلك ل يخفي ا�ستهانته بهم وحتقري اإجنازاتهم. يقول: »ومتى كان خالد مثل اأفلطون؟«
ل اجلاحظ اإىل تاأّخر خالد عن اأفلطون؟  وال�سوؤال الذي يربز بدهيا هنا هو: كيف تو�سّ

هل كان يتقن العربية واليونانية اإتقانا مكافئا يوؤهله اإىل هذا احلكم؟ الإجابة قطعا: ل. 
وعلى الرغم من كل ما ذكره اجلاحظ اإل اأن ثمة مواطن كثرية ذكرها اجلاحظ نف�سه 
الأفهام،  وتقارب  الأذواق،  �سلة  فيها  وتتجّلى  وتلقحها،  احل�سارات،  حوار  فيها  يتجلى 
وان�سجام العقول بني العربية والفار�سية واليونانية والرومية والهندية. فقد قيل للفار�سي: ما 
البلغة؟ قال: معرفة الف�سل من الو�سل. وقيل لليوناين: ما البلغة؟ قال: ت�سحيح الأق�سام، 
واختيار الكلم. وقيل للرومي: ما البلغة؟ قال: ح�سن القت�ساب عند البداهة، والغزارة يوم 
الإطالة. وقيل للهندي: ما البلغة؟ قال: و�سوح الدللة، وانتهاز الفر�سة، وح�سن الإ�سارة. 

وقال بع�ص اأهل الهند: جماع البلغة الب�رش باحلجة، واملعرفة مبوا�سع الفر�سة. )57( . 
وعلى الرغم من اأن البلغة من العلوم ال�سعبة يف م�سطلحاتها، التي حتتاج اإىل دقة 
بدقة  بالهندية  �سحيفة  ترجمة  ا�ستطاعوا  الرتاجمة  اأن  اإل  وفهمها،  مدلولتها  حتديد  يف 
اجلاحظ.  راأي  اإ�سعاف  �ساأنه  من  وهذا  منها،  العرب  من  البلغة  اأهل  اأفاد  وقد  متناهية، 
قال معمر، اأبو الأ�سعث: »فلقيت بتلك ال�سحيفة )الهندية( الرتاجمة، فاإذا فيها: اأول البلغة 
اللحظ،  قليل  اجلوارح،  �ساكن  اجلاأ�ص،  رابط  اخلطيب  يكون  اأن  وذلك  البلغة.  اآلة  اجتماع 
متخري اللفظ، ل يكلم �سيد الأمة بكلم الأمة ول امللوك بكلم ال�سوقة. ويكون يف قواه ف�سل 
التنقيح، ول  الألفاظ كل  ينقح  التدقيق، ول  املعاين كل  يدقق  الت�رشف يف كل طبقة، ول 
اأو  التهذيب، ول يفعل ذلك حتى ي�سادف حكيما،  الت�سفية، ول يهذبها غاية  ي�سفيها كل 
فيل�سوفا عليما، ومن قد تعود حذف ف�سول الكلم، واإ�سقاط م�سرتكات الألفاظ، وقد نظر يف 
�سناعة املنطق على جهة ال�سناعة واملبالغة، ل على جهة العرتا�ص والت�سفح، وعلى وجه 
اأن يكون ال�سم له طبقا، وتلك احلال له  ال�ستطراف والتظرف. قال: ومن علم حق املعنى 
وفقا، ويكون ال�سم له ل فا�سل )ول مف�سول( ول مق�رشا، ول م�سرتكا، ول م�سمنا، ويكون 
مع ذلك ذاكرا ملا عقد عليه اأول كلمه، ويكون ت�سفحه مل�سادره، يف وزن ت�سفحه ملوارده، 
اإفهام كل قوم مبقدار  ويكون لفظه مونقا، ولهول تلك املقامات معاودا، ومدار الأمر على 
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طاقتهم، واحلمل عليهم على اأقدار منازلهم، واأن تواتيه اآلته، وتت�رشف معه اأداته، ويكون 
يف التهمة لنف�سه معتدل، ويف ح�سن الظن بها مقت�سدا؛ فاإنه اإن جتاوز مقدار احلق يف التهمة 
لنف�سه ظلمها، فاأودعها ذلة املظلومني، واإن جتاوز احلق يف ح�سن الظّن بها، اآمنها فاأودعها 
تهاون الآمنني. ولكل ذلك مقدار من ال�سغل، ولكل �سغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار 

من اجلهل« )58( . 
ولعّله من الع�سري علينا بعد اإثبات هذا التفاعل احل�ساري والمتزاج املعريف اأن نحّدد 
بناء  يف  وغريهم  والرومان  واليونان  والهند  الفر�ص  اآثار  من  اأثر  كّل  قاطعة  اأكيدة  ب�سفة 
الثقافة الإ�سلمية اجلديدة �سواء يف جمال العلم، اأو يف جمال الأدب، ولكّن اإثبات اجلاحظ 
وا�سح  بتاأثر  يوحي  فيها  وما جاء  راأيه  التوافق بني  بيانه ووجود  الهندية يف  لل�سحيفة 
قاعدة  ترتكز على  العربية  العقلية  بقيت  فقد  ذلك  اأن نقف على بع�ص حدوده، ومع  ميكن 

ثابتة واأ�سيلة هي عقيدة الإ�سلم وثقافة القراآن. )59( 
فاأ�ساب  زمانه،  اأهل  بع�ص  جتارب  على  اآراءه  بنى  اجلاحظ  اأّن  وا�سحا  بات  ولقد 
ومدرك  كثرية،  ثقافات  على  مّطلع  �سك  دون  لكّنه  اأخر،  اأحيانا  ال�سواب  وجافى  اأحيانا، 
لأهمية الرتجمة يف التوا�سل املعريف بني ال�سعوب، ولهذا وجدنا �سدى للثقافات الفار�سية 
واملكانية  العرقية  الفوا�سل  يلغي  ووجدناه  اأدبه،  يف  والرومانية  واليونانية  والهندية 
والزمانية بني احل�سارات وهذا يتج�ّسد يف قوله.: »وها هي كتب بيننا وبينكم: مثل كتاب 
بلغ  فيها  حت�سى،  ل  كثرية  وكتب   .  . املج�سطي.  ومثل  جالينو�ص،  كتاب  ومثل  اأقليد�ص، 

للنا�ص واإن كانت خمتلفة... « )60( 
وقوله: »اإن الكتاب يقراأ بكل مكان، ويظهر ما فيه على كل ل�سان، ويوجد مع كل زمان 

على تفاوت ما بني الأع�سار، وتباعد ما بني الأم�سار. . . « )61( 

اخلامتة: 
اإىل  اجلاحظ،  يرى  كما  حتتاج،  وهي  ال�ّسعوب،  بني  للتوا�سل  مهّمة  و�سيلة  الرتجمة 
معرفة ومهارة، ول ميكن تعميم الراأي الواحد يف ترجمة العلوم والفنون جميعها، فثّمة علوم 
وفنون تتطّلب جهدا كبريا، يفوق اجلهد الذي ُيبذل يف غريها، وثّمة اأخرى ي�ستحيُل ترجمتها. 

وقد ناق�سُت اجلاحظ يف راأيه هذا، وو�سلت اإىل النرّتائج االآتية: 
اأّن الرتجمة ل ميكن اأن ت�ستقيم اإل مبعرفة اللغتني؛ املرتجم منها واملرتجم اإليها، . 1

ومعرفة العلم الذي ُيرَتجم منه، وهذا ما اأّكده اجلاحظ يف غري مكان. 
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اأّن كتب الدين، وكتب الفل�سفة حتتاج اإىل معرفة يف ظلل الكلمات، وهذا ل يتاأّتى . 2
اإذا مل يكن املرتجم ها�سما للم�سطلحات وحدودها، وللفكر الذي تعرّب عنه. 

اأّن ترجمة ال�سعر واحلكم لي�ست م�ستحيلة، ولكّن املاّدة املرتجمة قد تفقد عنا�رش . 3
مهّمة، ومنها الوزن والإيقاع. 

اأّن اجلاحظ كان يعتمد يف بع�ص اأحكامه على جتارب بع�ص اأهل زمانه، علما اأّن . 4
الرتجمة مّرت مبراحل حتى ا�ستوت وا�ستقامت، ولهذا فقد كان متعّجًل يف كثري مّما قاله. 

من . 5 موقفه  ذلك  ومن  اأحكامه،  بع�ص  يف  التناق�ص  اإ�سكالية  يف  وقع  اجلاحظ  اأّن 
اجلمع بني لغتني يف وقت واحد. 

وعلى الرغم من هذا كّله فاجلاحظ مو�سوعي املعرفة، مدرك لأهمية الرتجمة، والتّنوع؛ 
اآثاره جماًل خ�سبًا  اأ�سناف �ستى، وما زالت  اأفاد من ثقافات كثرية، وكتب يف  ولهذا فقد 

للدرا�سة. 
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اهلوامش: 
1 .www. diwanalarab. com\spip. php?article8611

للدرا�سات . 2 العربية  املوؤ�س�سة  ط2،  العربي،  الأدب  يف  يونانية  ملمح  اإح�سان:  عبا�ص، 
والن�رش، بريوت، ، 1993، �ص9. 

الفهر�ست، ط1، طبعه . 3  ، اأبي يعقوب ا�سحاق )ت 380(  الفرج حممد بن  اأبو  الندمي،  ابن 
و�رشحه وعّلق عليه وقّدم له يو�سف علي طويل، و�سع فهار�سه اأحمد �سم�ص الدين، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1996م، �ص544، وما بعدها. 
امل�سدر ال�سابق، �ص544، وما بعدها. . 4
ابن خلكان، اأبو العبا�ص �سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر )ت681هـ( حت اإح�سان . 5

عبا�ص، م )2( ، دار الثقافة، بريوت، لبنان، )د. ت( ، �ص224، وما بعدها. 
امل�سدر ال�سابق، �ص224، وما بعدها. . 6
عا�سور، �سعيد واآخرون: تاريخ احل�سارة الإ�سلمية العربية، ط2، دار ال�سل�سل للطباعة . 7

والن�رش والتوزيع، 1986، �ص 85. 
اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو بن بحر )ت255( احليوان، حت عبدال�سلم حممد هارون، ط2، . 8

�رشكة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي، 4/ 206. 
دار . 9 القاهرة،   ،3 ط  الهجري،  الرابع  القرن  نهاية  اإىل  املعتزلة  اأدب  عبداحلكيم:  بلبع، 

نه�سة م�رش للطبع والن�رش، )د. ت( ، �ص114. 
ينظر �سيف، �سوقي: الع�رش العبا�سي الأول، ط6، دار املعارف، م�رش، �ص463. . 10
املرجع ال�سابق، �ص463. . 11
امل�سعودي: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حت حممد حميي الدين عبداحلميد، م�رش، دار . 12

الرجاء للطبع والن�رش، 3/ 286. 
فهار�سه . 13 وو�سع  حققه  والكتاب،  الوزراء  عبدو�ص:  بن  حممد  اأبوعبداهلل  اجله�سياري، 

اإبراهيم الأنباري واآخران، ط1، مطبعة م�سطفى احللبي واأولده، 1938، �ص 221. 
ابن الندمي،، الفهر�ست، �ص544، وما بعدها. . 14

ينظر عا�سور، �سعيد، تاريخ احل�سارة الإ�سلمية العربية، �ص 89
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حت . 15  ، )ت548هـ(  اأحمد  بكر  اأبي  بن  عبدالكرمي  بن  حممد  الفتح  اأبو  ال�سهر�ستاين  ينظر: 
حممد �سّيد كيلين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الذيل، 2|3 وما بعدها. 

اجلاحظ: احليوان، 1|76. . 16
امل�سدر ال�سابق 1/ 76، وما بعدها. . 17
�سيف، �سوقي: الع�رش العبا�سي الثاين، ط2، دار املعارف، م�رش، 1975، �ص515 وما . 18

بعدها
املرجع ال�سابق، �ص515 وما بعدها. 19
اجلاحظ: احليوان 1|76. . 20
عبدالفتاح كيليطو بني الفل�سفة وال�سعر. 21

www. aljabriabed. net/ Fikrwanakdn2212kilito. nrm

ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم، دار �سادر، بريوت، )د. ت( ، مادة . 22
�رشر. 

اجلاحظ: احليوان1/ 77. . 23
امل�سدر ال�سابق 1/ 78، وما بعدها. . 24
ينظر �سيف، �سوقي: الع�رش العبا�سي الثاين �ص513 وما بعدها. . 25
احلموي، ياقوت: معجم الأدباء، 3/ 108. . 26
مبارك، زكي: النرث الفني يف القرن الرابع، املكتبة الع�رشية، �سيدا، بريوت، 1931، 1/ . 27

 .347
ينظر �سيف، �سوقي: االع�رش العبا�سي الثاين �ص448. . 28
عبدال�سلم حممد . 29 والتبيني، حت  البيان  بحر )ت255هـ(  بن  اأبو عثمان عمرو  اجلاحظ، 

هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، )د. ت( 1|92. 
اجلاحظ: احليوان 1/ 78. . 30
امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها. . 31
امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها. . 32
امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها. . 33
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اللبناين . 34 الكتاب  دار  من�سورات  وفكره،  واأدبه  حياته  يف  اجلاحظ  جميل:  جرب،  ينظر: 
للطباعة والن�رش، )د. ت( ، �ص16

اجلاحظ: احليوان 1/ 79. . 35
اجلاحظ: البيان والتبيني، 1/ 368. . 36
عبدالفتاح كيليطو: بني الفل�سفة وال�سعر. 37

www. aljabriabed. net/ Fikrwanakdn2212kilito. nrm

اجلاحظ: احليوان، 1/ 74 وما بعدها. . 38
امل�سدر ال�سابق، 1/ 74 وما بعدها. . 39
خمطوطة . 40 احلكمة،  �سوان  منتخب  ال�سجتاين:  بهرام  بن  حممد  �سليمان،  اأبو  املنطقي، 

داماد زادة، رقم 1408 الورقة: 71. 
نقل عن عبا�ص، اإح�سان: ملمح يونانية يف الأدب العربي، �ص26. 

ابن جعفر، قدامة: اخلراج ت�سدير فوؤاد �سيزكني، فرانكفورت، 1986 �ص390. . . 41
وينظر عبا�ص، اإح�سان: ملمح يونانية يف الأدب العربي، �ص26. 

عبا�ص، اإح�سان: ملمح يونانية يف الأدب العربي، �ص26. . 42
املرجع ال�سابق، �ص26، وما بعدها. . 43
التوحيدي، اأبو حيان: الإمتاع واملوؤان�سة، حت اأحمد اأمني واأحمد الزين، القاهرة، ط 2، )د. . 44

ت( ، 1/ 74. 
عبا�ص، اإح�سان: ملمح يونانية يف الأدب العربي، �ص28. . 45
46 . htt: \\www. alriyadh. com\Contentc\08- 04- 2004mainpage\Thkafa_11168.

php
47 .sh. rewayat2. com\adab\web\1012\001. htm

�ص . 48 ال�سعر(  يف  اأر�سطوطالي�ص  لكتاب  ر�سد  ابن  تلخي�ص  )مع  ال�سعر  جوامع  الفارابي: 
171، وما بعدها. 

الحتاد الثقايف 30 ت�رشين الثاين، 2008. . 49
اجلاحظ: احليوان 1/ 74 وما بعدها. . 50
امل�سدر ال�سابق 1|75 وما بعدها. . 51
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ابن فهريز: هو حبيب، اأبو عبد ي�سوع بن فهريز. اجلاحظ: احليوان، 1|76. . 52
ثيفيل: هو تيوفيل بن توما اأحد املرتجمني لأر�سطو. . اجلاحظ: احليوان، 1|76. . 53
هو خالد بن يزيد بن معاوية بن اأبي �سفيان، ويل اخللفة ثلثة اأ�سهر. وقد قام باأول . 54

نقل يف الإ�سلم، و�سفه اجلاحظ بقوله: « كان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبا �ساعرا، 
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